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Erfgoed in de Amsterdamse regio 

 
De Raadhuiszaal in Weesp 
 
Op dinsdag 13 februari werd in de statige 18e-eeuwse Raadhuiszaal van het Stadhuis in 
Weesp de netwerkbijeenkomst voor de MRA regio georganiseerd in nauwe samenwerking 
met de gemeente Weesp. Het Steunpunt organiseert netwerkbijeenkomsten om gemeenten 
te laten profiteren van onze en elkaars kennis, ervaring en visie. Tijdens deze bijeenkomst 
werden actuele onderwerpen besproken die bij Provincie Noord-Holland spelen en er 
werden ook lokale vraagstukken geagendeerd. Nadat dagvoorzitter Dorine van Hoogstraten 
(Steunpunt Monumenten en Archeologie) de dag aftrapte door ons mee te nemen in de reis 
van het Steunpunt het afgelopen jaar – het was een intensief, mooi en leerzaam eerste jaar 
waarin we al met een heel aantal gemeenten interessante, leerzame projecten hebben 
kunnen verwezenlijken. Ook voor 2018 staat alweer veel op het programma. Gemeenten 
worden opgeroepen om inspirerende projectideeën, prangende ruimtelijke vraagstukken 
waar erfgoed een rol speelt en goede voorbeelden van herbestemmingen aan te dragen. 
 

Metropool Regio Amsterdam en Gooi en Vechtstreek 
Yvonne van der Zee (Regio Gooi- en Vechtstreek) lichtte toe wat de Metropool Regio 
Amsterdam (MRA) inhoudt en hoe erfgoed binnen dit samenwerkingsverband van de MRA 
is opgenomen. Zij gaf aan dat erfgoed als laatste bij de cultuurimpuls is betrokken waarbij 
het gaat om zowel ruimtelijk als materieel en immaterieel erfgoed. Als voorbeeld noemde zij 
de regio Gooi en Vechtstreek die als de tuin van Amsterdam wordt gezien: de identiteit  van 
de regio wordt gedefinieerd als groen, creatief en monumentaal. Het Muiderslot, een top 
rijksmonument, heet dan ineens Amsterdam Castle. Ook Almere en Lelystad zijn onderdeel 
van de MRA. Door de samenwerking kunnen verschillende instellingen binnen de regio zich 
inzetten voor bijvoorbeeld de Floriade die in 2022 in Almere wordt gehouden.  
 

De geactualiseerde Leidraad 
De afdeling Ruimte van de provincie Noord-Holland heeft in 2017 hard gewerkt om de 
Leidraad Landschap en Cultuurhistorie te actualiseren. Michiel Veldkamp presenteerde 
namens Provincie Noord-Holland de geactualiseerde, digitale en makkelijk bruikbare 
leidraad. De leidraad is raadpleegbaar op https://leidraadlc.noord-holland.nl/. Houdt er wel 
rekening mee dat de leidraad al ter inspiratie gebruikt mag worden maar dat deze nog niet 
officieel bestuurlijk bekrachtigd is. 
 

   

https://leidraadlc.noord-holland.nl/
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De herbestemming van de Sint Laurentiuskerk 
Tijdens de excursie naar de Sint Laurentiuskerk, onder leiding van Monique van Drunen 
(gemeente Weesp) en Ana van der Mark (Steunpunt Monumenten en Archeologie) werden 
de deelnemers geïnformeerd over de herbestemming van de Laurentiuskerk. Deze kerk 
werd in 1874 door de architect Theo Assler gebouwd en is een gemeentelijk monument. Hij 
is prominent gesitueerd aan de haven en zijn smalle hoge toren is een baken in de stad. 
Helaas is de spits tijdens een brand afgebroken. Na het vertrek van de parochie zijn diverse 
plannen de revue gepasseerd om de kerk te behouden met toevoeging van nieuwe functies. 
De actuele stand van zaken is dat de kerk van binnen helemaal is gestript en dat er plannen 
worden ontwikkeld voor het inbouwen van een proefbrouwerij, een yoga studio en meerdere 
woon- en werkruimten. Een grote attractie gaat de toren worden die wordt gerestaureerd en 
de functie krijgt van éénkamer hotel. 
 
Ter voorbereiding op de workshop over de omgeving van het monument liepen we ook de 
tuin in omdat deze ook herontwikkeld gaat worden waardoor de relatie tussen monument en 
omgeving gaat veranderen. In de nu nog groene omgeving van de kerk, die zich vooral aan 
de achterzijde bevindt en een behoorlijke oppervlakte heeft, worden drie stadsboerderijen 
gebouwd. Vanuit het financiële  plaatje van de ontwikkelaar is dit een begrijpelijke gedachte 
maar omwonenden denken hier anders over.  
 
 
De omgeving van het monument en de Omgevingswet 
De dag werd afgesloten met twee workshops over de boven- en ondergrondse omgeving 
van het monument door Dorine van Hoogstraten en Kim Zweerink. In de Omgevingswet 
staat expliciet vermeld: ‘Met het oog op het behoud van cultureel erfgoed worden in een 
omgevingsplan in ieder geval regels gesteld ter bescherming van daarvoor in aanmerking 
komend cultureel erfgoed, waarbij rekening wordt gehouden met de volgende beginselen: 
‘het voorkomen van aantasting van de omgeving van rijksmonumenten, voor beschermde 
rijksmonumenten en monumenten die op grond van het omgevingsplan zijn beschermd, 
voor zover die aantasting een negatieve invloed heeft op het aanzicht of de waardering van 
die monumenten’. Aan ons als erfgoedsector de schone taak om uit te vinden wat we 
precies verstaan onder de ‘omgeving van’; hoe dat te definiëren? En hoe leg je dat 
vervolgens vast in het Omgevingsplan? Welke instrumenten heb je als gemeente om de 
omgeving van het monument te beschermen; moet dat in het erfgoedbeleid worden 
vastgelegd, of via de welstandstoets? Aan de hand van twee casussen maakten we de 
gedachten alvast los over dit onderwerp: Boerderij Mijn genoegen in Duivendrecht en het 
Muiderslot. 
 
De presentaties zijn te zien op de website van het Steunpunt Monumenten en Archeologie 
Noord-Holland, link:  
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